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Rok 2021 był czasem 
wielkich inwestycji 
realizowanych 
w Gminie Prószków. 
Przedstawiamy 
Państwu najważniejsze 
z nich.

Pierwsze medale 
w 2022 roku 
tancerze Scorpion 
DT zdobyli podczas 
prestiżowych 
zawodów Warsaw 
Dance Champs.

Ośrodek Kultury 
i Sportu w Prószkowie, 
który przygotował 
dla najmłodszych 
Półkolonie zimowe – 
zapewniając im wiele 
atrakcji podczas ferii 
zimowych.

Podsumowanie 
inwestycji w 2021 roku

Scorpion DT z kolejnymi 
sukcesami!

Półkolonie zimowe  
z OKiS-emStr. 8 Str. 2

Pięknym zwyczajem, wciąż mocno pielęgnowanym w naszej gminie, jest Wodzenie 
Niedźwiedzia. W styczniu tego roku odbyło się już Wodzenie Niedźwiedzia w Górkach, 
Prószkowie, Nowej Kuźni, Chrzowicach, Boguszycach, Źlinicach oraz Zimnicach 
Wielkich.

Wodzenie Niedźwiedzia  
w Gminie Prószków

Str. 2

Str. 4
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Półkolonie 
zimowe z OKiS 
Prószków
Ferie to okres, w którym dziecko 
powinno jak najwięcej czasu spędzić 
na aktywnościach przeciwnych do 
tych, które dominują w szkole. To czas 
odpoczynku ale nie nudy! 

Nie zawsze rodzic ma okazję zabrać 
dziecko na zimowy wyjazd, warto roz-

ważyć więc udział naszej pociechy w półko-
loniach. Czas ferii zimowych wykorzystaj-
my na aktywności, które bawią i rozwijają. 
Półkolonie posiadają zawsze dobrze prze-
myślany program, który sprawia, że dzieci 
na pewno nie będą się nudzić.

Sprostać temu wyzwaniu postanowił 
po raz kolejny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prószkowie, który przygotował dla naj-
młodszych Półkolonie – tym razem za-
pewniając im wiele atrakcji podczas ferii 
zimowych.

W programie znalazły się m.in. zajęcia 
z robotyki, warsztaty tworzenia biżuterii, 
wyjście na basen oraz kręgle, gry i zabawy 
w najnowszej technologii 4D, wyjazd o Pa-
pugarnii, zajęcia sportowe, wyjazd do parku 
trampolin oraz udział w warsztatach odkry-
wania talentów.

Pięknym zwyczajem, wciąż mocno 
pielęgnowanym w naszej gminie, jest 
Wodzenie Niedźwiedzia. Przypuszcza 
się, że zwyczaj ten sięga aż XIV wieku.

Według źródeł, w XIV wieku na te-
renach Śląska można było zaob-

serwować jeszcze obecność niedźwiedzi, 
które siały spustoszenie w gospodarstwach. 
Niedźwiedź stał się więc w ówczesnych cza-
sach symbolem zła i nieszczęścia. 

Według tradycji, każdy gospodarz powi-
nien gościnnie przyjąć kolorowy orszak na 
czele z niedźwiedziem z którym gospody-
ni koniecznie musi zatańczyć. Zapewnia to 
szczęście dla całej rodziny na cały nadcho-
dzący rok. W barwnym korowodzie, który 
towarzyszy Misiowi, możemy spotkać mu-
zykantów, cygankę, pannę młodą, policjanta, 
kominiarza, a także przedstawicieli różnego 
rodzaju zawodów.

W styczniu tego roku odbyło się już Wo-
dzenie Niedźwiedzia w Górkach, Prószko-
wie, Nowej Kuźni, Chrzowicach, Boguszy-
cach, Źlinicach oraz Zimnicach Wielkich. 
W pierwszy weekend lutego zaplanowano 
kolejne Wodzenia m.in. w Chrząszczycach 
i Złotnikach. 

W Prószkowie kolorowy orszak masze-
rował od domu do domu pod przewodnic-
twem strażaków OSP Prószków, natomiast 
w Chrzowicach, Boguszycach i Źlinicach 
organizatorami tego wydarzenia byli piłka-
rze Orła Źlinice. W Górkach, Nowej Kuźni 
i Zimnicach Wielkich zaangażowane zo-

Za nami już 30. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – według donie-

sień medialnych, w trakcie zbiórki udało 
się zebrać 136 282 325 zł. To nowy rekord 
WOŚP, która rok temu podczas 
finału zebrała kwotę w wysoko-
ści 127 495 626 zł. Podczas tej 
edycji celem zbiórki była pomoc 
polskiej okulistyce dziecięcej. 

Również Gmina Prószków do-
łożyła swoją cegiełkę w tym szczyt-
nym celu. Specjalnie na potrzeby 
zbiórki WOŚP powstał świecznik – serce 

Gmina Prószków gra dla WOŚP!
z żelaza, które własnoręcznie, w prószkow-
skiej kuźni wykuł Pan Janusz Sawicz. Serce 
powstało z myślą o najmłodszych, którzy 
potrzebują pomocy. 

To wspaniałe, że kolejny rok 
wszyscy możemy się zjednoczyć 
i czerpać radość z pomagania, 
co sprawia, że wspólnie robi-
my wielkie rzeczy. Serdecznie 

podziękowania kierujemy do 
wszystkich, którzy wsparli w tym 

roku Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy.

Wodzenie Niedźwiedzia w Gminie Prószków

Chorzwice, Boguszyce i Źlinice

Nowa Kuźnia

Górki

Zimnice Wielkie

Prószków

stały całe sołectwa, pod przewodnictwem 
swoich Sołtysów. 

Cieszymy się, że ten wyjątkowy zwyczaj 
przetrwał po dzień dzisiejszy. Obecnie Wo-
dzenie Niedźwiedzia to przede wszystkim 
dobra zabawa, integracja lokalnej społecz-
ności, a także zbiórka datków na lokalne in-
westycje i przedsięwzięcia.
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Rusza nabór na realizację Programu pn. 
„Asystent osobisty osoby niepełno-

sprawnej – edycja 2022”.  Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Prószkowie 
w ramach rządowego programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 
2022” poszukuje:
1. osób chcących skorzystać z usług asy-

stenta osoby niepełnosprawnej;
2. osób zainteresowanych świadczeniem 

usługi asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej.
 

1. PROGRAM  
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022”
Program skierowany jest do:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności:
•	 o	stopniu	znacznym	lub
•	 o	stopniu	umiarkowanym	albo
•	 traktowane	 na	 równi	 do	 wymienio-

nych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szcze-
gólności polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codzienne-

go dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczest-

nikiem Programu w wybrane przez 
uczestnika miejsca;

3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, 

teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności do placówki oświa-
towej lub przyprowadzeniu ich z niej.

2. PROGRAM  
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2022”
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwier-
dzający uzyskanie kwalifikacji w na-
stępujących kierunkach: asystent osoby 
niepełnosprawnej, opiekun osoby star-
szej, opiekun medyczny, pedagog, psy-
cholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta,

2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięcz-
ne, udokumentowane doświadczenie

w udzielaniu bezpośredniej pomocy oso-
bom niepełnosprawnym np. doświad-
czenie zawodowe, udzielanie wsparcia 
osobom niepełnosprawnych w formie 
wolontariatu,

3. osoby wskazane przez uczestnika Pro-
gramu lub jego opiekuna prawnego, któ-
re nie są członkami rodziny osoby nie-
pełnosprawnej, pod warunkiem złożenia 
przez osobę niepełnosprawną pisemnego 
oświadczenia, że wskazany przez nią asy-
stent jest przygotowany do realizacji wo-
bec niej usługi asystencji osobistej.
Usługi asystencji osobistej mogą w szcze-

gólności polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codzienne-

go dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczest-

nikiem Programu w wybrane przez 
uczestnika miejsca;

3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, 

teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności do placówki oświa-
towej lub przyprowadzeniu ich z niej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy 
o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17,  

46-060 Prószków. Informację można 
uzyskać telefonicznie pod numerem  

tel. 77 4013715, 77 4013715 oraz 77 4643053

Około 40 procent podatku PIT, który 
płacisz wraca do gminy zamieszkania na 
stałe. Zasila jej budżet i pozwala gminie 

na podejmowanie działań dla dobra 
wspólnoty i poprawy warunków życia.

ZOSTAW PODATEK W SWOJEJ GMINIE!

Płacąc podatek dochodowy zgodnie 
z miejscem zamieszkania, zwiększamy 

możliwości inwestycyjne gminy! 

GMINA PRÓSZKÓW

SZKOŁY 
I PRZEDSZKOLA, 

DROGI, 
CHODNIKI, 

OŚWIETLENIE 
ULICZNE,

PLACE ZABAW, 
BOISKA 

SPORTOWE

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Jeżeli rozliczacie się jako osoba fi zyczna, 
w swoim zeznaniu PIT wpiszcie:
 w części A – Drugi Urząd Skarbowy,
 w części B – gminę Prószków jako miejsce 

zamieszkania,

PIT

 PIT złóż osobiście lub wyślij pocztą do 
Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu 
przy ul. Cementowej 6.

 Jeżeli prowadzicie działalność 
gospodarczą poinformujcie o zmianie 
adresu zamieszkania w ramach zgłoszenia 
identyfi kacyjnego na formularzu CEIDG-1 
lub NIP-7.

 Brak konieczności meldunku i zmiany 
dokumentów.

GMINA PRÓSZKÓW
NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

ul. Opolska 17
46-060 Prószków,
tel. 77 40 13 700
www.proszkow.pl
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1. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z dro-
gami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 
1716 O w m. Zimnice Małe – projekt techniczny. 

 W ramach realizacji zadania podpisano Porozumienie w spra-
wie w sprawie współfinansowania kosztów wykonania doku-
mentacji projektowej pomiędzy Województwem Opolskim, 
Powiatem Opolskim, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz Gminą Prószków. Trwa projektowanie

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcin-
ku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu 
BIKE&RIDE w m. Prószków. 

 W listopadzie 2021 rozpoczęto roboty budowlane. Termin za-
kończenia robót ustalony jest na sierpień 2022 r.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice 
Małe.

 W listopadzie 2021 rozpoczęto roboty budowlane. Termin za-
kończenia robót ustalony jest na maj 2022 r.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Nr 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska wraz z infra-
strukturą towarzyszącą.

 W lipcu 2021 podpisano umowę na realizację inwestycji w for-
mule zaprojektuj i wybuduj. Termin wykonania całości zadania 
ustalony jest na wrzesień 2022.

5. Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 w m. 
Złotniki.

 Zadanie zrealizowane w 2021 r. Gmina Prószków przekazała 
środki finansowe na rzecz Województwa Opolskiego w wyso-
kości 50 % kosztów zadania tj. 269 507,25  zł.

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomolo-
gia-Prószków – dokumentacja projektowo-budowlana.

 Zadanie rozpoczęte w 2021 r. Opracowywana jest  koncepcja 
zagospodarowania terenu rynku w Prószkowie.

7. Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. 
Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414.

 W listopadzie 2021 rozpoczęto roboty budowlane. Termin za-
kończenia robót ustalony jest na sierpień 2022 r.

8. Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice Wielkie – część 
boczna od drogi wojewódzkiej 415  z  likwidacjią rowu melio-
racyjnego i budową kanalizacji deszczowej.

 Zadanie realizowane będzie w 2022 r. termin wykonania zada-
nia ustalony jest na maj 2022r.

9. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 
w gminie Prószków 

 Wymiana ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Prószkowie.

 Wykonano projekt techniczny budowy przyłącza oraz zawar-
to umowę o przyłączenie do sieci gazowej z PSG. Realizacja 
zadania tj. budowa przyłącza oraz wymiana kotłów na gazowe 
nastąpi w okresie wakacyjnym 2022 r.

10. Zagospodarowanie placu przy przedszkolu w Zimnicach Małych.
 Opracowano dokumentację techniczną oraz doposażono przed-

szkolny plac zabaw w nowe urządzenia tj.: tablica do rysowania, lu-
neta, sprężynowiec, podwójny sprężynowiec, huśtawka podwójna. 

11. Modernizacja budynku przedszkola Publicznego w Prószkowie. 
 Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania na-

stąpi w okresie wakacyjnym 2022. Fundusze na realizację zada-
nia pozyskano z Polskiego Ładu.

12. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Boguszycach.
 Zakupiono i zamontowano dwie nowe podwójne huśtawki 

dla dzieci oraz jedną huśtawkę z bocianim gniazdem. Ponadto 
wykonano prac obejmujących zmianę lokalizacji oraz naprawę 
istniejącego zestawu zabawowego.

13.  Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Chrzowicach. 
 W ramach realizacji zadania wznowiono granice działki oraz 

wykonano mapę do celów projektowych. Wykonano również 
koncepcję zagospodarowania terenu przy sali wiejskiej.

14. Zagospodarowanie terenu w Ligocie Prószkowskiej. 
 Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji 

i doposażenia placu przedszkolnego w Ligocie Prószkowskiej.
15. Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu festynowo-rekre-

acyjnym przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni – etap II.
 W ramach realizacji zadania zakończono roboty elektryczne na 

placu wiejskim w ramach funduszu sołeckiego Nowej Kuźni. 
Roboty objęły wykonanie elementów sterowania oraz zabudo-
wę dwóch latani oświetleniowych typu LED.

16. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaśkowice na ul. Podleśnej.
 W ramach zadania  zamontowano dwie latarnie oświetleniowe 

w Jaśkowicach na ul. Podleśnej.
17. Budowa wiaty w miejscowości Źlinice. 
 W czerwcu 2021 r ukończono budowę wiaty rekreacyjnej 

w Źlinicach na terenie placu rekreacyjnego. Nowa wiata wybu-
dowana została w konstrukcji drewnianej i pokryta dachówką 
typu Karpiówka.

18. Budowa wiaty na placu rekreacyjno-festynowym w Boguszy-
cach II etap.

 W ramach zadania zamontowano oświetlenie wiaty biesiadnej.
19. Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice.
 Wykonano dokumentację projektową wraz z koncepcją zago-

spodarowania parku.
20. Wymiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Jaśkowi-

cach na proekologiczne.
 Wykonano prace obejmujące wymianę systemu ogrzewania na 

proekologiczne poprzez montaż pompy ciepła wraz z niezbęd-
nym oprzyrządowaniem.

21. Budowa przyłączy do kontenera na dz. Nr 488/122 
w Złotnikach.

 Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wykonano 
pierwszy etap prac budowlanych tj. budowę przyłączy wodno-
kanalizacyjnych.

Rok 2021 był czasem 
wielkich inwestycji 
realizowanych w Gminie 
Prószków.

Przedstawiamy Państwu 
najważniejsze z nich. 
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22. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 
w gminie Prószków 

 Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach.
 Wykonano projekt techniczny budowy przyłącza oraz zawarto 

umowę o przyłączenie do sieci gazowej z PSG. Realizacja zada-
nia tj. budowa przyłącza oraz wymiana kotła na gazowy nastąpi 
w okresie wakacyjnym 2022 r.

23. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 
w gminie Prószków 

 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach.
 Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja zadania tj. 

częściowa wymiana oświetlenia nastąpi w okresie wakacyjnym 
2022 r.

24. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 
w gminie Prószków 

 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich.
 Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja zadania tj. 

częściowa wymiana oświetlenia, wymiana drzwi  oraz docieple-
nie poszczególnych elementów nastąpi w okresie wakacyjnym 
2022 r.

Oświata
Jako jedna z 4 gmin w powiecie opolskim otrzymaliśmy wyrów-

nawczą subwencję oświatową. Jest to kwota w wysokości prawie 
150.000 zł.                

Gmina Prószków otrzymała 9.500 zł wsparcia w ramach progra-
mu „Rozwój Czytelnictwa 2.0”. Za te pieniądze zostały zakupione 
książki do 4 przedszkoli. Udało się pozyskać 35.000 zł z rządowego 
programu „AKTYWNA TABLICA” dla szkoły podstawowej im. 
Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie. Składaliśmy również 
z sukcesem wniosek do projektu „Laboratoria przyszłości”. Z tego 
programu skorzystają wszystkie szkoły podstawowe gminy Prósz-
ków. W sumie na zakup nowoczesnego, innowacyjnego wyposaże-
nia otrzymaliśmy 250.000 zł.

Polski Ład
Na remont Przedszkola Publicznego w Prószkowie otrzymali-

śmy 1 294 817,98 złotych.  Jest to wsparcie w wysokości 90% pla-
nowanych kosztów tego zadania. Aktualnie trwa przygotowywanie 
dokumentacji.

Szczepienia
Gmina Prószków zajęła I miejsce w Powiecie Opolskim w kon-

kursie Prezesa Rady Ministrów „Rosnąca Odporność”. Nagrodą 
główną za to osiągnięcie jest 1.000 000 złotych przekazany na kon-
to gminne. 

Współpraca
Podpisana została umowa o wzajemnym partnerstwie i współpra-

cy z Gminą Wyhoda z obwodu Iwano-Frankowska na Ukrainie.

Środowisko
Oddanie do użytku nowego PSZOK-u w Boguszycach/dofinan-

sowanie 503 tys. zł/

Oddanie do użytkowania rozbudowanego PSZOK-u w Prósz-
kowie /dofinasowanie 855 tys. zł/

Dofinasowanie do wymiany „starych piecy” na ekologiczne. Kwo-
ta w budżecie 120 tys. zł

Mieszkania
Przystąpienie do spółki SIM Opolskie Sp z oo. i objęcie 60 tys.

udziałów o wartości 3 mln złotych. 

W ramach działalności w Prószkowie wybudowane zostaną dwa 
bloki mieszkalne po 20 mieszkań w każdym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie jako 
Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym podpisał 
umowę z  Bankiem Żywności w Opolu na  realizuję 
zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych 
dla osób najbardziej potrzebujących w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.

W ramach realizacji w/w programu są wydawane artykuły spo-
żywcze typu:  makaron, mleko, cukier, olej, szynka, powidła  

itp., dla osób i rodzin które kwalifikują się do uzyskania tego rodza-
ju pomocy.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym miesz-
kańcom  pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby 
i rodziny:
1. znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria 

określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w których wy-
stępują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, 
wielodzietność oraz

2. w których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodo-
wego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 
1.707,20zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00zł dla 
osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju pomocy, 

spełniające kryteria określone w wytycznych do realizacji progra-
mu proszone są o zgłoszenie się do: Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w celu 
uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. 

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać pod 
numerem telefonów: 774013715,  774643053.

MUZEUM KOWALSTWA
Prószków ul. Młyńska 2

Zaprasza w lutym 2022 r. w następujące dni:
Piątek 04.01.2022 r. w godz. 17:00 – 21:00
Piątek 11.01.2022 r. w godz. 17:00 – 21:00
Piątek 18.01.2022 r. w godz. 17:00 – 21:00
Piątek 25.01.2022 r. w godz. 170:0 – 21:00
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Wybitni działacze 
Gminy Prószków 
– Pani Magdalena 
Kolman
Pani Magdalena Kolman to założycielka 

i trenerka zespołu tanecznego Scor-
pion Dance Team, która już od niemal 20 
lat prowadzi zajęcia taneczne w strukturach 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. 
10 stycznia Pani Magdalena spotkała się 
z Burmistrzem Prószkowa, Krzysztofem 
Cebulą, który docenił jej nieoceniony wkład 
w działalność na rzecz Gminy Prószków.

Przez wiele lat ciężkiej pracy Scorpion 
DT stał się solidną marką rozpoznawalną 
nie tylko w naszym regionie ale także poza 
granicami kraju. 

Jest mi niezmiernie miło, że tak wybit-
na nauczycielka oraz doświadczona tancerka 
działa w Prószkowie i promuje Gminę Prósz-
ków. Zaangażowanie oraz wkład pracy jaki 
wciąż wkładany jest w rozwój grupy tanecz-
nej „SCORPION DANCE” jest imponujący. 

Pani Magdaleno, niech bijąca od Pani ener-
gia i siła do działania nie słabnie, życzę kolej-
nych sukcesów na arenie polskiej i międzynaro-
dowej – mówił podczas spotkania Burmistrz 
Prószkowa, Krzysztof Cebula.

Ze względu na sytuację epidemiczną, od dnia 26.01.2022 r. darmowe porady prawne 
w Powiecie Opolskim udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odle-

głość (telefon, e-mail).
Aby umówić się na poradę prawną należy zarejestrować się telefonicznie – 77 541 51 69 

bądź skorzystać ze strony https://np.ms.gov.pl/  lub  https://powiatopolski.pl/3405/5077/
pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html

Szanowni Rodzice
Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1082 ze zm.) podaję do pu-
blicznej wiadomości kryteria brane pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i w postępowaniu uzupełniającym 

do publicznych przedszkoli
Nabór do publicznych przedszkoli pro-

wadzonych przez Gminę Prószków bę-
dzie prowadzony poprzez składanie wnio-
sków w  formie papierowej w wybranym 
przedszkolu.

Opisane poniżej kryteria i terminy doty-
czą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz 
pierwszy zapisać swoje dziecko do przed-
szkola w Gminie Prószków lub zmienić 
przedszkole swojemu dziecku.

I n f o r m a c j e   o g ó l n e
•	 Postępowanie	 rekrutacyjne	 do	 publicz-

nych przedszkoli przeprowadza się co 
roku na kolejny rok szkolny.

•	 Dzieci	 przyjmuje	 się	 do	 publicznych	
przedszkoli po przeprowadzeniu postę-
powania rekrutacyjnego.

•	 Rekrutacją	 objęte	 są	 ,	 oraz	 którym	 na	
podstawie opinii poradni psychologicz-
no-pedagogicznej odroczono spełnianie 
obowiązku szkolnego.

Im Winter
Winterzeit
Kalte Zeit
Es schneit.
Es weht ein harter Wind
ob auch alle Kinder
Bei Muttern sind?

Keines frieret,
Keinem Leid
In der kalten Winterzeit

Zima
Zima,
mróz,
śnieg pada.

Wiatr mroźny wieje
czy u boku matki
są wszystkie dziatki?

Mróz im nie dokucza
Bólu nie doznają?

Ingeborg Odelga

•	 Dzieci	 urodzone	 w	 2020	 r.	 nie	 biorą	
udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni 
opiekunowie mogą ubiegać się o przyję-
cie do przedszkola dopiero po ukończe-
niu przez dziecko 2,5 roku..

•	 Do	 publicznych	 przedszkoli	 prowadzo-
nych przez Gminę Prószków przyjmuje 
się dzieci zamieszkałe na terenie gmi-
ny Prószków na podstawie pisemnego 
wniosku o przyjęcie do przedszkola zło-
żonego przez rodzica/ opiekuna prawne-
go w placówce, w terminie od 21 lutego 
2022 r. do 4 marca 2022 r.

Z a s a d y   p r z y j ę ć 
1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje 

się na wolne miejsca- dzieci zamieszkałe 
na terenie gminy Prószków.

2. Do publicznych przedszkoli przyjmowa-
ne są:
•	 dzieci	 6	 letnie	 (urodzone	w	 2016	 r.)	

objęte obowiązkowym rocznym przy-
gotowaniem przedszkolnym,

•	 dzieci	 7	 letnie	 (urodzone	w	2015	 r.),	
którym odroczono rozpoczęcie speł-
niania obowiązku szkolnego,

•	 dzieci	powyżej	7	lat,	posiadające	orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, którym odroczono rozpoczęcie 
spełniania obowiązku szkolnego.

3. Kandydaci zamieszkali poza terenem 
gminy Prószków mogą być przyjęci do 
przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego i postępo-
wania uzupełniającego Gmina Prósz-
ków będzie nadal dysponowała wolnymi 
miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszko-
la można złożyć do nie więcej niż trzech 
wybranych placówek przedszkolnych.
Wnioski dostępne są do pobrania w  pla-
cówkach przedszkolnych.
Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolej-
ność zgłoszeń.
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Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843

Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.eu

Pierwsze medale w 2022 roku tancerze 
Scorpion DT zdobyli podczas presti-

żowych zawodów Warsaw Dance Champs. 
Swoją doskonałą dyspozycję, tancerze po-
twierdzili zdobywając sporą liczbę medali 
i wyróżnień. 

Złote medale:
Lilien Szkolny Solo DD 2012-2013 

Liga C 
Mini Formacja DD „Insomnia” 
Mini Formacja DD „Black & White”
Formacja DD Boom „Snake” 
Formacja DD Junior „Black Swan” 
Formacja DD Platinium „Water” 

Ruszył okres 
przygotowawczy 
piłkarzy Orła Źlinice

Orzeł Źlinice już 15 stycznia rozpo-
czął okres przygotowawczy do rud-

ny wiosennej sezonu 2021/2022. Treningi 
odbywają się na kilku obiektach: boisku ze 
sztuczną nawierzchnią Pomologii Prószków, 
orliku w Prószkowie oraz sali gimnastycznej 
w Boguszycach.

Piłkarze Orła Źlinice mają za sobą już 
dwie gry kontrolne – z juniorami Pomologii 
Prószków oraz GKS Głuchołazy, który jest 
obecnie viceliderem gr. II okręgowej.

Podczas przygotowań zespół korzysta 
z pomocy trenera przygotowania moto-
rycznego Michała Drążka, właściciela firmy 
Reh-Aktiv.

Pierwszy mecz rundy wiosennej za-
planowany został na 5 marca. Orły zmie-
rzą się na własnym boisku z zespołem KS 
Skarbimierz.

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy 
Prószków,

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
klientów i pracowników Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, informujemy, 
iż od dnia 20 stycznia 2022r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie wprowa-
dza się ograniczenie kontaktów osobistych, 
a budynek Urzędu zostanie zamknięty dla 
osób z zewnątrz.

Załatwianie spraw odbywać się będzie:
•	 drogą	telefoniczną	774013700,
•	 mailową	ug@proszkow.pl,
•	 za	pośrednictwem	platformy	EPUAP,
•	 dodatkowo	 dokumenty	 można	 składać	

w skrzynce umieszczonej przy wejściu 
do urzędu.

Scorpion DT  
na Warsaw Dance 
Champs 2022

Medale srebrne:
Mini Formacja DD „Let’sss Go” 
Mini Formacja DD „Black & White”

Medal brązowy:
Nadia Bryk & Magdalena Kowalczyk 

Duet DD 2007 i ST. Liga C&B 


